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CREATIEF DENKEN 
in ONDERWIJS
voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs.

Overig aanbod

Naast deze workshop heeft Denken Om Een 
Hoekje een gevarieerd aanbod van o.m. 
workshops en training voor de ontwikkeling 
van een creatieve houding en competenties 
voor de leerkracht. Hierbij staat de ontwik-
keling van de persoonlijke creativiteit van de 
leerkracht centraal en hoe hij die kan verta-
len naar een creatief leerklimaat in het team 
en in de groep. 

Voor teams en schoolleiding kan Denken Om 
Een Hoekje een helpende hand bieden bij het 
ontwikkelen en implementeren van een visie 
op creatief denken en onderwijs.

Over Denken Om Een Hoekje

Denken Om Een Hoekje is hét adres voor 
advies en training op het gebied van creatief 
denken en onderwijs. Daarnaast ontwikkelt 
Denken Om Een Hoekje lesconcepten en 
materialen voor creatief denken.
Denken Om Een Hoekje wordt bemand door 
David van der Kooij.

Contact

Denken Om Een Hoekje
David van der Kooij
david@denkenomeenhoekje.nl
Welna 6, 1181NS Amstelveen
06 20721632
Kvk. 34272822 

www.denkenomeenhoekje.nl  
(training, advies, concept en ontwerp)

vindingrijk.wordpress.com  
(lesideeën en achtergronden)

Red de Zebra!
Doelgroep: leerkrachten
Duur: 2,5 uur

De Zebra wordt op de hielen gezeten door een hongerige leeuwin. 
Red de Zebra! Maar hoe? Met creatieve vaardigheden natuurlijk! 
Maak actief kennis met de vier basis-denkvaardigheden van creativi-
teit. Wat betekenen ze voor het onderwijs van de 21e eeuw? En wat 
kan ik er morgen mee in de groep? 

Deze workshop biedt een eerste ontmoeting met creatief denken en 
creatieve vaardigheden. Voor de deelnemers betekent dit niet alleen 
kijken en luisteren, maar vooral meedenken en doen. 

Programma

•     Wat is creatief denken en wat heeft het met leren te maken? 
Deelnemers denken voor zichzelf en in groepjes na over wat 
creativiteit en creatief denken voor hen betekent. Daarna krijgen 
ze een beknopt theoretisch kader aangereikt en is er ruimte voor 
discussie.

•    Welke vaardigheden staan centraal bij creatief denken? Vier cre-
atieve basisvaardigheden passeren de revue, iedere vaardigheid 
met een actieve oefening.

•    Creatieve vaardigheden in de onderwijspraktijk. 
Deelnemers krijgen de opdracht om in groepjes lessen uit het 
actuele lesprogramma te verrijken met creatieve vaardigheden. De 
ideeën worden plenair gepresenteerd.

•    Wat wil ik, kan ik en ga ik met creatief denken voor mijzelf en in 
de groep doen? 
Deze vraag wordt in tweetallen besproken. Iedere deelnemer 
schrijft en stuurt een ansichtkaart aan zichzelf met daarop een 
praktisch en haalbaar voornemen met betrekking tot zijn of haar 
eigen creatieve ontwikkeling en die van de groep.

Na afloop van deze workshop weten de deelnemers wat creatief 
denken is en welke vaardigheden erbij centraal staan. Ze hebben 
nagedacht over hoe deze vaardigheden in de lessen kunnen passen 
en hebben daar concrete mogelijkheden voor bedacht die meteen in 
de groep kunnen worden gebruikt.

Van de oefening “Red de Zebra!” krijgen de deelnemers werkvellen 
mee voor gebruik in de groep.

Kosten “N.O.T.-aanbieding”voor alle aanvragen gedaan voor 17 feb 2013 
€225,- BTW vrij (daarna op aanvraag), excl. reiskosten. 



DEN
K

E
N

OM EEN HOEKJE

DEN

K
E
N

OM EEN HOEKJE

CREATIEF DENKEN 
in ONDERWIJS
voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs.

Overig aanbod

Naast deze workshop heeft Denken Om Een 
Hoekje een gevarieerd aanbod van o.m. 
workshops en training voor de ontwikkeling 
van een creatieve houding en competenties 
voor de leerkracht. Hierbij staat de ontwik-
keling van de persoonlijke creativiteit van de 
leerkracht centraal en hoe hij die kan verta-
len naar een creatief leerklimaat in het team 
en in de groep. 

Voor teams en schoolleiding kan Denken Om 
Een Hoekje een helpende hand bieden bij het 
ontwikkelen en implementeren van een visie 
op creatief denken en onderwijs.

Over Denken Om Een Hoekje

Denken Om Een Hoekje is hét adres voor 
advies en training op het gebied van creatief 
denken en onderwijs. Daarnaast ontwikkelt 
Denken Om Een Hoekje lesconcepten en 
materialen voor creatief denken.
Denken Om Een Hoekje wordt bemand door 
David van der Kooij.

Contact

Denken Om Een Hoekje
David van der Kooij
david@denkenomeenhoekje.nl
Welna 6, 1181NS Amstelveen
06 20721632
Kvk. 34272822 

www.denkenomeenhoekje.nl  
(training, advies, concept en ontwerp)

vindingrijk.wordpress.com  
(lesideeën en achtergronden)

De Divergentiematrix
Doelgroep: leerkrachten
Duur: 2,5 uur

Wat hebben een Zwitsers zakmes, klittenband en vloeibare handzeep 
met elkaar gemeen? Creativiteit is het leggen van originele en bruik-
bare verbindingen. Hoe herken je die verbindingen en hoe kun je ze 
zelf leggen? De divergentiematrix is een praktisch denkgereedschap 
dat je hierbij helpt.

Deze workshop gaat dieper in op de werking van het creatieve denk-
proces en daagt de deelnemers uit om zelf creatieve vondsten te cre-
eren. Voor de deelnemers betekent dit niet alleen kijken en luisteren, 
maar vooral meedenken en doen. 

Programma

•    Hoe werkt creatief denken?  
De deelnemers onderzoeken waarom ze bepaalde vondsten 
creatief vinden (en andere niet). Aan de hand van een opdracht 
zoeken de deelnemers naar de principes die in alledaagse ge-
bruiksvoorwerpen gecombineerd zijn. 

•    Wat is een denkgeul en hoe kun je eruit komen? 
Een kort stuk theorie en een paar sappige voorbeelden laten zien 
hoe je uit de denkgeul (=patroondenken) kunt komen door ver-
bindingen te maken.

•    Welke denkvaardigheden spelen daar een rol bij? 
Deelnemers doen korte activiteiten om de creatieve basisvaardig-
heden te activeren. Deze oefeningen passen binnen het raamwerk 
van de divergentiematrix.

•    Zelf creatieve verbindingen maken.  
Gebruik makend van de divergentiematrix gaan de deelnemers in 
groepjes aan de slag met een opdracht; onderzoek, inzicht, expe-
riment.

•    Mogelijkheden voor in de groep. 
Hoe kan de divergentiematrix worden in gezet in de groep? Hoe 
pas je de divergentiematrix toe binnen verschillende leeftijdsgroe-
pen? Denken, delen, reflecteren.

Deze workshop vereist geen voorkennis maar sluit hij goed aan op de 
workshop“Red de Zebra!”

Kosten “N.O.T.-aanbieding”voor alle aanvragen gedaan voor 17 feb 2013 
€225,- BTW vrij (daarna op aanvraag), excl. reiskosten.
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Uitvinden,
zelf verzonnen, zelf gemaakt!

Doelgroep: leerlingen bovenbouw of plusklas.
Duur: 2 x 1,5 uur

Veel uitvindingen worden gedaan door dingen te combineren die je 
niet zo gauw zou combineren; omdat je er niet aan had gedacht. Hoe 
kun daar nu wél aan denken? In twee bijeenkomsten – één om te 
denken, en één om te doen – leren jij en de kinderen in jouw groep 
denken en doen als een uitvinder.

In deze workshop (2 x 1,5 uur) leren de kinderen hoe veel uitvindin-
gen gemaakt zijn door opmerkzaam te zijn en vreemde verbindingen 
te maken.

Programma eerste bijeenkomst

•    Uitvinden en creatief denken.  
Nadenken over uitvindingen en ontdekkingen, binnen het kader 
van creatief denken.

•    Creatief waarnemen. 
Met een waarnemingsoefeningen leren de kinderen meer en an-
dere dingen te zien dan wat ze gewend zijn.

•    Stop! Ander gebruik!
      Kinderen proberen zoveel mogelijk toepassingen te verzinnen 

voor voorwerpen die ze misschien wel nooit gezien hebben.
•     Combinaties maken.
      De kinderen krijgen voorbeelden van uitvindingen waarin combi-

naties zijn gemaakt met verrassend en bruikbaar resultaat. Daarna 
maken ze zelf combinaties en schetsen hun eigen uitvinding.

•    Huiswerkopracht. 
Maak een bouwtekening of bouwplan voor jouw uitvinding. Ver-
zamel materialen waarmee je jouw uitvinding kunt maken.

Programma tweede bijeenkomst

•    De denktechniek “Schaven”. 
De kinderen kijken kritisch naar hun ontwerp en krijgen een denk-
techniek aangereikt om hun uitvinding te verrijken. 

•    Prototype maken.  
De kinderen werken aan hun uitvinding. De workshop begeleider 
helpt de kinderen in raad en daad bij het experimenteren met en 
maken van een prototype van hun uitvinding.

•    Presenteren. 
De kinderen presenteren hun uitvinding aan elkaar.

Van de school wordt gevraagd om knutselgereedschappen en materi-
alen beschikbaar te hebben.

Kosten “N.O.T.-aanbieding”voor alle aanvragen gedaan voor 17 feb 2013 
€275,- BTW vrij (daarna op aanvraag), excl. reiskosten.


